
Van: Jennemie Stoelhorst <jstoelhorst@skbl.nl>  

Verzonden: woensdag 7 juli 2021 15:11 

Onderwerp: Oproep gemeenteraadsverkiezingen 2022 - ‘Benut vitale betekenis van kastelen, 

historische  

buitenplaatsen en landgoederen’ 

Mailing ter attentie van raadsgriffie 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 roept stichting Kastelen, 

historische  

Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL), mede ondersteund door de Federatie Particulier Grondbezit  

(FPG) en Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen (VPHB) lokale politieke partijen op om in  

hun verkiezingsprogramma’s de vitale waarden van kastelen, historische buitenplaatsen en  

landgoederen (KBL) te benoemen, te waarderen en te borgen. Deze prachtige en duurzame  

monumentale gebouwen en tuinen zijn ook voor de maatschappelijke uitdagingen in onze tijd  

belangrijk en van grote en blijvende waarde.  

Vitale betekenis 

Van de circa 62.000 rijksmonumenten hebben er 1.400 een overwegend groen karakter. Vaak zijn dit  

historische buitenplaatsen, landgoederen, tuinen en parken maar ook begraafplaatsen en 

stadsparken.  

Alleen al de 551 rijksbeschermde historische buitenplaatsen omvatten in totaliteit al meer dan 

18.000  

hectaren historisch groen. Samen representeren zij een lange en indrukwekkende geschiedenis. Dit  

erfgoed geeft ons landschap een uniek en eigen karakteristiek binnen Europa, een invoelbare 

verbintenis  

met het verleden en vooral een fundament waarop dikwijls streekeigen elementen rusten. Deze  

waarden zijn van vitale betekenis voor de economie, sociaal-maatschappelijk engagement, 

gezondheid  

van de mens, toerisme en recreatie, klimaat en biodiversiteit. Lees meer in de Oproep 

Over sKBL 

Als nationaal podium ijvert sKBL sinds 2014 ervoor, dat het waardevolle landschap en monumentale  

erfgoed van KBL in Nederland bewaard blijven. Mensen hierover enthousiast maken, dat is een  

belangrijk doel van sKBL. Wij geven actuele informatie over het historisch erfgoed in Nederland en  

organiseren lezingen en studiedagen. Zo leren mensen dit erfgoed beter kennen en ervan te gaan  



houden. Jaarlijks reikt sKBL de Ithakaprijs en het Ithakastipendium uit. Dit betreft interdisciplinair  

(wetenschappelijk) onderzoek rond kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook 

nodigt  

sKBL de uiteenlopende groepen direct betrokkenen uit tot samenwerking en kennisdeling door het  

netwerk hiervoor te faciliteren. 
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Jennemie Stoelhorst 

Directeur stichting Kastelen, hist. Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) 

Landfortseweg 4 

7078 BT MEGCHELEN 

06 234 11 655 

www.skbl.nl 


